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Timpul înaintat și volumul mare de lucrări ce au mai rămas 
de executat pe cîmp, în vii și livezi impun in continuare eforturi 

susținute, participarea amplă a tinerilor de la sate 

ZILE DECISIVE LA STRÎNSUL 
GRABNIC SI FĂRĂ PIERDERI 

AL ÎNTREGII RECOLTE

SI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUSESCU-> _>

ieri au sosit în țara noastră într-o vizită oficială

Alteța Sa Regală Marele Duce Jean al Luxemburgului
împreună cu Marea Ducesă Josephine Charlotte

4
Momente semnificative ale primirii călduroase la sosirea în Capitală

Dialogul româno-luxemburghez la nivel înalt Dineu oficial oferit
inaugurat atît de rodnic, acum patru ani, prin

vizita președintelui Nicolae Ceaușescu ți a to

varășei Elena Ceaușescu în Luxemburg — în-

registrează astăzi un nou moment important,

de președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu 
9 9 9

în onoarea Altețelor Lor Regale
semnificativ pentru relațiile de prietenie ți co

Marele Duce Jean al Luxemburgului
laborare care s-au statornicit și se dezvoltă în și Marea Ducesa Josephine Charlotte
tre țările ți popoarele noastre, în folosul ți spre

binele lor, în interesul cauzei păcii, securității

ți cooperării pe continentul european ți în

lume.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit luni un di
neu oficial în onoarea Altețe
lor Lor Regale Marele Duce 
Jean al Luxemburgului și 
Marea Ducesă Josephine Char
lotte.

Au luat parte tovarășii Ma
nea Mănescu, Ștefan 
Emil Bobu. Cornel

Po-
Rădulescu.

Ilie
Ion 
Ion 
Ion

Reportajul sosirii înalților oaspeți din 
Luxemburg în pagina a 3-a

Voitec, 
Burtică, 

Gheorghe Cioară. Emil Drăgă- 
nescu. Janos Fazekas, Ion Ioni- 
ță. Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa-

nă. Ion Pățan, Dumitru 
pescu. ’
Leonte 
Verdeț, 
Coman.
Dincă, 
Ursu. Constantin Dăscălescu și 
Aurel Duma, cu soțiile. George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, alți membri ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale, personalități ale vieții 
noastre științifice și culturale.

Au participat Gaston 
Guy de Muyser. Pierre 
Charles Reichling,

Gheorghe
Răutu, Iosif Uglar,
Ștefan Andrei, 
Teodor Coman, 
Vasile Patilineț.

Thorn, 
Wurth, 

celelalte

porumbului

OVIDIU MARIAN

Tn județul Vrancea, s-a în
cheiat culesul legumelor, fruc
telor și cartofilor, iar strugurii 
se recoltează de pe ultimele su
prafețe- In aceste zile, coopera
torii. mecanizatorii continuă 
stringerea porumbului și a sfe
clei de zahăr.

Secția nr. 1 a S.M.A. Nănești. 
Toate cele 37 de tractoare erau 
pe cimp. Din capul locului se 
observă o bună organizare a lu
crului. un flux neîntrerupt de 
muncă. în lanurile de porumb 
ale cooperativei agricole din Nă- 
nești. combinerii Tudorache lo- 
niță și Vasile T’gânuș recolta
seră deja știuleții de pe șase 
hectare. Tot ei au efectuat a- 
ceeași lucrare cu citeva zile in 
urmă la unitățile agricole coo
peratiste din Suraia. Măicănești 
și Rimiceni. ..La noi, ne spunea 
șeful secției de mecanizare Teo
dor Cobilă, porumbul a ajuns la 
maturitate mai tîrziu. Acum este 
numai bun de recoltat. Zilnic 
dirijăm spre tarlalele cu aceas
tă cultură 20 de tractoare și re
morci". Intr-adevăr, rutieriștii

(Continuare in pag. a IlI-a)

persoane oficiale luxemburghe
ze. precum și A.H. Croin, am
basadorul Olandei în țara noas
tră. însărcinat cu reprezentarea 
diplomatică a Marelui Ducat de 
Luxemburg.

In timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Marele Duce Jean 
al Luxemburgului au rostit to
asturi.

La încheierea toasturilor, au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Luxemburgului și României.

Două imagini de pe frontul recoltei : la recoltatul porum
bului și al cartofilor

Fotografiile: GHEORGHE CUCU și VASILE RANGA

Acțiunea 2000000
CALIFICAREA
NOILOR CADRE

în consens cu cerințele
și exigențele producției

Convorbire cu ing. Virgil Nogea
director adjunct al Direcției personal-învățămint din M.I.C.M.

Puternica creștere și diversi
ficare pe care o va cunoaște și 
în continuare industria con
structoare de mașini impune 
învățămîntului de specialitate 
sarcina de a pregăti cu fiecare 
an din acest cincinal tot mai 
multe cadre. Care sint în a- 
cest sens preocupările Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, acțiunile și inițiati
vele sale, ce măsuri se între
prind la acest nivel, pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor acestui cincinal în dome
niul calificării, perfecționării și 
specializării forței de muncă ?

— Marea majoritate a între
prinderilor din subordinea mi
nisterului nostru, ne spune in
ginerul Virgil Nogea, au bune 
condiții materiale pentru orga
nizarea și desfășurarea cursu
rilor proprii — săli, ateliere, 
specialiști etc. — și o îndelun
gată 
grija, 
care-1 
tirea 
devenit adevărate 
au calificat zeci de mii de ti
neri în toate meseriile de care 
au nevoie și care, în scurt timp, 
s-au ridicat la performanțele 
celor mai buni muncitori. Prin 
îndrumările permanente și prin 
consfătuirile organizate de mi
nisterul nostru. de centralele 
industriale, s-a urmărit gene
ralizarea experienței valoroase 
a acestor întreprinderi, ampli
ficarea inițiativelor proprii, 
îmbunătățirea necontenită a 
sistemului de calificare. Cor
pul de control al Direcției per- 
sonal-învățămînt din minister, 
care pînă acum se rezuma în. 
activitatea sa doar la școlile 
din rețeaua noastră, și-a ex
tins activitatea de îndrumare și 
control și în întreprinderi-

experiență, 
priceperea, 

manifestă 
forței de

care prin 
interesul pe 
în pregă- 

munca, au 
uzine-școală.

le industriale pentru a spri
jini efectiv și nemijlocit com
partimentele de învățămînt. 
S-a dat de asemenea indicația 
și s-â urmărit continuarea în
zestrării atelierelor-școală din 
uzine și școli cu mașini, apara
tură și instalații moderne — 
din care mare parte se asigură 
prin autodotare — pentru a în
lesni în și mai mare măsură 
instruirea cursanților, a elevi
lor și ucenicilor. Pentru edu
carea tinerilor în spiritul dis
ciplinei muncitorești, a răs
punderilor pentru realizarea 
integrală a sarcinilor economi
ce, toate atelierele-școală vor 
avea planuri de producție de 
realizarea cărora răspund mai
ștrii instructori, colectivul de 
tineri.

— După cum se știe, în cursul 
acestui cincinal, urmează să 
intre în funcțiune citeva s.ute 
de noi capacități industriale în 
ramura construcțiilor de ma
șini. în ce stadiu se află pre
gătirea forței de muncă pentru 
viitoarele întreprinderi ?

— Putem spune cu satisfac
ție că planul de școlarizare pe 
anul în curs este îndeplinit, 
deci, toate obiectivele de in
vestiții cu termen de punere în 
funcțiune în 1976 au deja a- 
sigurate efectivele de munci-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a Il-a)

Din cronica 
întrecerii 
uteciste

• în cadrul Combinatului 
de fire și fibre de Ia Sâvi- 
nești cei peste 6 000 de tineri 
au răspuns chemării adresate 
de Comitetul U.T.C. al Sec
ției Melana 2 de a participa 
prin muncă patriotică la 
scurtarea termenului in ca
drul reviziei fie toamnă a 
utilajelor. Scurtarea cu 3 
zile a acestuia a condus la 
realizarea unei producții pes
te sarcinile de plan in va
loare de peste 26 milioane 
lei. Aceasta acțiune a înscris 
pe lista fruntașilor comite
tele U.T.C. de la secțiile 
Melana, 2, 3, 4, Laxana. Po- 
liamid 1—2. Inițiativa „să 
economisim lunar 100 g ma
terie primă pentru fiecare 
muncitor" a dat roade la Fa
brica 
Neamț, 
acestei 
uteciști 
prezent 
materii
14 000 lei. Evidențiem modul 
în care au lucrat uteciștii 
din cadrul secției țesâtorie 
schimbul C (secretar Elena 
Pușcașu) și schimbul B (se
cretar Amihăilesei Elena).

• în trei mari unități eco
nomice ale județului Alba — 
la C.P.L. Sebeș, C.P.L. Cim- 
peni și întreprinderea meca
nică Cugir — au fost orga
nizate în săptămina trecută 
..schimburi de onoare" ale 
tineretului Ia care au parti
cipat 340 de tineri. Bilanțul 
muncii lor în cadrul acestei 
inițiative s-a concretizat în 
obținerea unei producții su
plimentare de peste 65 000 
lei. Un rezultat semnificativ 
au realizat și tinerii între
prinderii metalurgice din 
Aiud (35 la număr) care au 
materializat o „zi record** la 
nivelul săptămînii trecute 
într-o producție suplimentară 
a cărei valoare este de 9 000 
lei.

ILEANA PODOLEANU

„Volvatir" din Tîrgu 
Antrenați in cadrul 
acțiuni, cei 250 de 

au contribuit pînă în 
Ia economisirea de 

prime in valoare ac

TELEGRAMA

in pag. a 3-a : TOASTURILE ROSTITE LA DINEU

protocolară
Altețele Lor Regale Marele 

Duce Jean al Luxemburgului 
și Marea Ducesă Josephine 
Charlotte au făcut, în cursul 
serii de luni, o vizită proto
colară președintelui Republicii 

~ Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

întrevederea, desfășurată în
tr-o ambianță de caldă cor
dialitate, a pus pregnant în 
lumină raporturile de priete
nie și colaborare care s-au 
statornicit și se dezvoltă în
tre cele două țări, în inte
resul ambelor popoare, al pro
movării spiritului nou în re
lațiile intereuropene, al con
solidării cursului spre destin
dere și cooperare, al edificării 
păcii și securității pe conti
nentul nostru și în lume,

(Agerpres)
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Tovarășului HUA KUO-FEN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez

PEKIN
Stimate tovarășe Hua Kuo-fen,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Roman 

al comuniștilor, al întregului popor român și al meu personal, arti 
deosebita plăcere de a vă adresa un salut frățesc și cele mai calde 
felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră in înalta funcție de 
președinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez.

Partidul și poporul român dau o înaltă prețuire realizărilor re
marcabile obținute de eroicul popor chinez in toate domeniile revo
luției și construcției socialiste, afirmării Republicii Populare Chi
neze pe arena internațională ca o puternică forță în lupta pentru 
cauza socialismului, independenței naționale și libertății, pentru 
pace și colaborare intre popoare.

întregul nostru popor, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, desfășoară o intensă activitate pentru transpunerea in viață 
a Programului de făurire a societății, socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre comunism, adoptat de Congresul 
al XI-lea. aducindu-și, totodată, contribuția la 
pentru dezvoltare liberă și independentă, pentru 
relații noi intre state, întemeiate pe egalitate și 
pentru triumful idealurilor păcii și socialismului.

Constatăm cu vie satisfacție că intre partidele

lupta popoarelor 
promovarea unor 
respect reciproc,

și țările noastre, 
intre poporul român și poporul chinez s-au statornicit și dezvoltat 
relații de strinsă prietenie și colaborare fructuoasă pe tărim politic, 
economic, tehnico-științitic și in alte domenii de activitate.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura dumneavoastră, Partidului 
Comunist Chinez și poporului prieten chinez noi și noi succese In 
edificarea orinduirii socialiste in Republica Populară Chineză și îmi 
exprim convingerea fermă că relațiile dintre partidele și țările 
noastre se vor dezvolta și adinei continuu, spre binele ambelor 
popoare, in interesul cauzei generale a păcii și socialismului.

Cu salutări tovărășești,

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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ANCHETA 
NOASTRĂ

Cum acționați, ce întreprindeți pentru transpunerea imediată 
în practică a indicațiilor cuprinse în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară a cadrelor din 
domeniul științelor sociale și învățămîntului de partid și U.T.C. ?

Invătămintul politico ideologic 
este acum mai puternic legat de 
problemele concrete ale șantierului

Răspunde astăzi la ancheta noastră
MIHAI VOINEA - secretarul organizației U.T.C.

autoateliere de la Șantierul național al tineretului de la Lotru

CASTRUL ROMAN

„Luna octombrie ne prile
juiește nouă, constructorilor 
de pe Lotru, o aniversare : se 
împlinesc șase ani de la des
chiderea șantierului. Este un 
moment pe care îl sărbătorim 
prin muncă, mai exact prin in
tensificarea muncii în toate do
meniile. Mă refer și la munca 
politică, la activitatea de edu
care comunistă a tinerilor con
structori. Una dintre problemele 
care ne preocupă în mod deo
sebit este organizarea în așa fel 
a învățămîntului politico-ideo
logic încît să răspundă întocmai 
exigentelor formulate de secre
tarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Peste cîteva zile vom deschide 
noul an de studiu. Ne străduim 
să asigurăm o bună desfășurare 
a activității cursurilor pe pro
bleme politico-ideologice. Am 
înțeles că este nevoie ca orga
nizația noastră U.T.C. să-și 
asume un rol activ, să antre
neze marea masă a tinerilor 
atit la rezolvarea problemelor 
organizatorice, cît și la pregăti
rea temeinică a primei dezba
teri.

Noi am avut în anii prece
dent cursuri de pregătire poli
tică pentru întreaga organizație.

Era însă un sistem mai com
plicat. aveam mereu dificultăți 
datorită faptului că nu toți ti
nerii din organizație aveau ace
leași sarcini productive și ace
lași program. Pentru a depăși 
această dificultate am hotărîl. 
de comun acord cu tinerii, ca 
în anul de studiu 1976—1977 să 
organizăm invătămintul U.T.C. 
pe grupe de lucru. Vom avea 
în felul acesta mai multe posi
bilități de a racorda dezbaterile 
la problemele de muncă și de 
viață ale tinerilor, de a-i ajuta 
efectiv pe tineri să dobîndească 
criterii înaintate în temeiul 
cărora să înțeleagă și să înde
plinească sarcinile profesionale 
și obștești.

Alegerea cursurilor s-a făcut 
pe baza consultării tinerilor 
Am analizat în colectivul nos
tru condițiile reale privind ce
rințele aprofundării unor cu
noștințe politico-ideologice in 
consens cu problemele profe
sionale. cu sarcinile care revin 
tinerilor în cadrul șantierului ; 
în raport de toate aceste reali
tăți am stabilit programul de 
pregătire în cadrul învățămîn
tului U.T.C. Două sînt cursurile 
asupra cărora ne-am oprit. Pri
mul : „Politica economică a

partidului, sarcinile ce revin 
tineretului în înfăptuirea cin
cinalului revoluției tehnico- 
științifice". Al doilea : „Codul 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste. Sarcinile 
organizațiilor U.T.C. in cunoaș
terea și traducerea in viață a 
prevederilor codului eticii co
muniste, a legislației noastre 
socialiste". Acum ne preocupă 
crearea unor condiții optime 
pentru deschiderea la timp a 
noului an de studiu, pentru o 
bună participare a tinerilor în
scriși, precum și pentru asigu
rarea unui nivel înalt al dez
baterilor.

De ce am optat pentru aceste 
două cursuri ? Am pornit mai 
intîi de la problemele care pri
vesc munca tinerilor, pregăti
rea lor profesională. Avem nu
meroase rezultate bune, dar în- 
timpinăm și greutăți. Sint pc 
șantier tineri care nu dau aten
ția cuvenită ridicării calificării 
care nu realizează lucrări de 
cea mai bună calitate, au o 
productivitate scăzută. Or. noi 
trebuie să acționăm mai efi
cient pentru dezvoltarea unei 
înalte conștiințe economice, 
pentru ca fiecare tînăr să cu

noască și să îndeplinească sar- 
cmiie' trasate de- partid in do
meniul economiei. De aceea am 
considerat că este bine să stu
diem în cadrul învățămîntului 
U.T.C. probleme ale politicii 
economice • a partidului, mai 
ales că acest curs cuprinde și 
patru teme orientative pentru 
tinerii din unitățile de con
strucții. Alegerea celui de-al 
doilea curs se întemeiază tot pe 
cerințe ale muncii politico-edu
cative pe care o desfășurăm 
aici. Studierea Codului comu
nist de muncă și de viață ne dâ 
posibilitatea să organizăm dez
bateri utile despre comportarea 
tinerilor la locul de muncă. în 
familie și în societate, despre 
îndatoririle sociale ale comuniș
tilor și uteciștilor. ale fiecărui 
tînăr.

Acționăm cu hotărîre pentru 
ca încă din această perioadă 
pregătitoare a noului an de in- 
vățămint politic să asigurăm 
condiții pentru ca activitatea in 
cadrul acestor cursuri să pri- 
lejuiască dezbateri utile șî in
teresante. pe baza studierii te
meinice a bibliografiei reco
mandate pentru fiecare temă-.

Anchetă realizată de 
ADRIAN VASILESCU

Deschiderea cursurilor Universității cultural-științifice
Universitatea culturitf-științi- 

fică din București, cea mai mare 
instituție cu acest profil din 
țară, și-a inaugurat cursurile 
anului de studiu 1976—1977. prin- 
tr-o festivitate desfășurată luni 
după-amiază. la Sala mare a 
Palatului Republicii.

Un Ioc aparte în programul 
noului an îl ocupă cursurile 
politico-ideologice legate de pro

blematica concretă a dezvoltă
rii României socialiste, de cul
tivarea gindirii social-politice 
înaintate. Alături de acestea au 
fost introduse cursurile „Din is
toria Partidului Comunist 
Român, a mișcării muncitorești 
și democratice din România". 
„Istoria gindirii politice în Ță
rile Române", „Istoria modernă 
a României" ș.a.

A apărut 
REVISTA DE ISTORIE 
NR. 9. TOMUL 29, 1976

Spicuim din sumar :
• Despre compromis, conci

liere și reconciliere in is
toria poporului român — 
de Gh. I. lonițâ și N. 
Nicolaescu :

• Costache Negri. Alte con
tribuții biografice (100 de 
ani de la moarte) — de 
Paul Pâlîânea ;

CELE TREI DECLARAȚII 
ALE MECANICULUI GHIȚĂ SIDOR 
sau unde te poate duce halba de bere in amestec cu biter ;i coniac

MARȚI, 24 OCTOMBRIE 1974

PROGRAMUL 1

16.00 Teleșcoală. 11,00 Film artis
tic : ..Operațiunea Cockleshell*.
12.40 Baladă pentru acest pămint. j 
Cetatea Braso -vilui. 1X00 Tineri so
li su de muzică populară. 13 *5 Te- j 
tex. 13-30 închiderea programului. 
15.00 Teleșcoală. 16.3* Curs de iun- j 
bă engleză. 17.00 Telex. 17.05 Am- ! 
fr.eatrul cărților. 17J0 Austria — 
17.01 Pagini dko arasica romă- I 
r.ească contemporană- 1X05 Lecții 
TV pentru lucrători: din agricul
tură. 1X35 Itinerar iranian — Te
heran. 19.45 Telecronică pentru 
pionieri. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Să muncim și să 
trăim in chip comunist — emisiu
ne pentru tineret. 29.25 Festivaluri 
internaționale de muzică ușoa
ră ’76. 20.45 Seară de teatru : „A 
doua linie* de Tudor Negoită. 
Premieră TV. 2X15 24 de ere. 22.30 
închiderea programului.

PROGRAMUL 2

20.90 Ora științei șl tehnicii. 20.40 
Formații camerale românești. 21,15 
Telex. 21.39 Reportaj bucureștean.
21.40 XTrstele peliculei. 22.30 închi
derea programului.

...29 septembrie, ora 21.30. Pe șoseaua Jiana-Pâtule. la kilome
trul 3,900. s-a comis un accident de circulație. Un autocamion a 
lovit două căruțe, staționate pe partea dreaptă a șoselei, in afara 
părții carosabile. Autorul infracțiunii și-a continuat drumul cu 
viteză sporită. Ion Pătruț. aflat în prima căruță, in urma acciden
tului, este transportat de urgență la spitalul din Vinju Mare. Se 
transmite ordin către toate punctele de control să fie oprite auto
vehiculele suspecte. La cîțiva kilometri de locul faptei, este găsit 
autocamionul cu numărul 31-DJ-5249. Avariile pe care le are do
vedesc că este mașina căutată. în cabină, singur, doar „pasagerul" 
Ghiță Sidor, maistru mecanic Ia T.C.I.F. Jiana. Nu știe nimic, nu 
a văzut nimic. La prima declarație :

„în ziua de 29 IX 1976, la ora 
19, am trecut in interes de ser
viciu pe la Deveselu unde am 
■făcut o pauză de 35 minute. De 
aici am plecat la Jiana, unde am 
luat un șofer să merg la Girla 
Mare... In drum am consumat o 
sută grame coniac eu personal, 
iar șoferul care a fost cu mașina 
la ora 18.30 (? !) s-a schimbat 
la Jiana de unde am continuat 
drumul. Pe drum nu știu ce s-a 
întîmplat decit că m-a oprit pe 
șosea și a spus că am făcut ac
cident...".

Cercetările continuă. Maistrul 
Ghiță Sidor semnează a doua 
declarație : „...am fost pe teren 
la Burila Mare, Bistreț, Mileni, 
Deveselu, fiind însoțit de con
ducătorul auto Bărăscu, cu • au
tocamionul Bucegi 31-DJ-5249, 
care este la dispoziția mea pen
tru a mă deplasa la punctele de 
lucru... După ce am terminat 
treaba Ia Deveselu am mers la 
bufet... Personal am consumat 
100 grame coniac și biter și o 
halbă cu bere... Am plecat cu 
autocamionul condus de același 
șofer pînă la Jiana... După ple
carea șoferului m-am suit la 
volan, am întors mașina și am 
tras-o aproape de poartă, în care 
timp am găsit, un cetățean care 
știam că este șofer și m-am în
țeles cu el să meargă cu mine 
pînă în comuna Pristol unde a- 
veam familia în gazdă care ce
tățeanul respectiv a acceptat și

am plecat. Precizez că cetățea
nul respectiv îl cunoșteam nu
mai din vedere, deoarece ii vă
zusem conducînd o mașină... Nu 
știu cum se numește șoferu. dar 
îl pot recunoaște oricind dacă 
îl văd... Nu pot să-mi dau seama 
de unde provine lovitura la au
tocamion din partea dreaptă de
oarece cînd am plecat de la Jia
na nu a fost lovită. Pînă în mo
mentul cînd m-am deșteptat nu 
am auzit, și nu am simțit vreo 
lovitură la mașină...". Urmează 
apoi o descriere amănunțită a 
conducătorului auto : „...șoferul 
respectiv are în jur de 32 de 
ani, înalt de circa 1,75. robust, 
șaten, față rotundă. Rețin că 
avea o canadiană de fîș...“. S-ar 
părea. duDă această descriere, 
că lucrurile se mai limpezesc. 
Deci, G. S. este dus în fața șo
ferilor de la T.C.I.F. pentru a-1

recunoaște pe cel care fusese la 
volan...

— Care este ? Asta ?
— Nu...
— Asta ?—
— Nu...
întrebări si răspunsuri șablon 

ce se repetă de peste o sută de 
ori. Treptat. ..tăria- maistrului 
Sidor cedează. Cere să dea o 
nouă declarație : „Am condus 
autocamionul din șantierul Jia
na pină la locul unde s-a pro
dus accidentul... Este adevărat 
că prima data (noi adăugăm și 
a doua oară) nu am recunoscut 
fapta comisă insă in momentul 
de față îmi dau seama de gre- 
șala făcută, recunosc că am co
mis această fapta...".

Am relatat fidel modul in care 
s-a desfășurat ancheta, pentru 
a arăta. încă o dală, dacă mai 
este nevoie, că ..minciuna are 
picioare scurte". De ce a fost 
nevoie de atitea tertipuri din 
partea lui G. S. ? Răspunsul ni-I 
oferă It. col. Vasile Stirbu. șe
ful serviciului circulație din ca
drul I.J.M. Mehedinți: „Maistrul 
Ghiță Sidor și-a dat seama că 
a comis grave infracțiuni — 
abuz in serviciu, vătămarea in
tegrității corporale. conducere 
fără permis sub influența alcoo
lului și fuga de la locul faptei 
— aspru pedepsite de lege".
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Teatrul National (Sala Mare) : 
COANA CHIBIȚA - ora 19.30; 
(Sala Mică) : COMEDIE DE MO
DA VECHE — ora 19.36: Teatrul 
..Lucia Sturdza Bulandra" (Schi
tu Măgureanu) : LUNGUL DRUM 
AL ZILEI CĂTRE NOAPTE — ora 
19: (Sala Studio) : A 12-A NOAP
TE — ora 19.30; Teatrul ..CI. Not- 
tara* (Sala Studio) : CARAMBOL
— ora 19 : Teatrul Mic : PROFE
SIUNEA DOAMNEI WARREN — 
ora 19.30: Teatru’. G iu Iești : CU
OLTENCELE NU-I DE GLUMIT
— ora 19.30: Teatrul ..C. Tănase" 
(Sala Savoy) : REVISTA CU PA
IAȚE — ora 19.30 ;

A. Mureșan, Turda ; Violeta 
Lupu, Suceava : întrebărilor 
dumneavoastră le răspunde 
tovarășul decan al Facultății de 
cibernetică economică și statis
tică, conf. univ. dr. Virgil Sora: 
„Facultatea de cibernetică eco
nomică, unică în contextul în
vățămîntului superior, pregă
tește într-un profil unic. După 
patru ani de studii, absolvenții 
facultății devin economiști ana
liști. începind, însă, din anul 
IV de studiu, se introduc trei 
discipline de specializare care 
asigură absolvenților, după op
țiune. o subspecializare în sta
tistică, cibernetică economică si 
INFORMATICA ECONOMICA, 
în funcție de această pregătire 
tinerii sînt repartizați în pro
ducție. Locurile de muncă ale 
absolvenților facultății sint cele 
din cadrul centrelor și oficiilofc 
teritoriale de calcul, în mari 
unități economice, în centrale 
industriale de transporturi și 
construcții, în unități economi
ce cu profil agricol. Absolven
ții noștri pot fi numiți și pro
fesori în liceele de specialitate 
de profil. După trei ani de sta
giu, absolvenții pot, pe bază de 
concurs, să lucreze și in cerce
tare. precum și în învățămintui 
superior.

La întrebarea dacă fetelor le 
este recomandabilă o asemenea 
facultate, răspund printr-o in
formație : în facultatea noas
tră aproximativ 60 la sută din 
totalul studenților îl formează 
fetele. Pentru pregătirea con
cursului de admitere, candida- 
ții trebuie să se orienteze deo
camdată după programa din 
broșura „Admiterea în învăță- 
mintul superior — 1976". Dacă 
vor apare eventuale modificări, 
ele vor ff anunțate și la facul
tate, dar și in presă. Precizez 
insă că la economic politică — 
ca și la celelalte discipline de 
concurs — sînt suficiente cu
noștințele din manualul de li
ceu pentru ca un candidat să 
obțină nota zece, dacă, bineîn
țeles, le, stăpînește bine și le 
redă sugestiv".

Mioara Ginju, Murgeni, Vas
lui : Dacă ai urmat și în treap
ta intîi un liceu agro-industrial, 
este ușor, pentru că trebuie să 
te pregătești să susții concurs 
de admitere în treapta a doua 
din materii pe care le-ai stu
diat. Dacă însă ai urmat un alt 
profil — și asta nu reiese din 
scrisoarea ta — atunci, pe lin
gă că vei susține concurs de 
admitere la discipline de spe
cialitate pe care nu le-ai făcut, 
trebuie să susții și examene de 
diferență. Nici în acest caz nu 
este insă foarte greu, mai cu 
seamă dacă dorești neapărat să 
urmezi acest profil. Reține însă 
că Liceul agro-industrial are 
profile agricol și mecanic, incit 
dacă vrei să te dedici domeniu
lui veterinar este potrivit să ur
mezi ramura agricolă, unde se 
dă concurs la științe biologice, 
scris, și agrotehnică, scris și 
oral.

Valeria Tudor, Sf. Gheorghe, 
Covasna : Nu ne poate supăra, 
cum spui, deranjul unui tinăr 
care dorește -să nu rămînă pe 
loc in ceea ce privește califica
rea. Faptul că. paralel cu mun
ca de țesătoare pe care o des- 
fășori după absolvirea școlii 
profesionale, ai terminat și li
ceul la seral, denotă voință și 
dorință de autodepășire. Este 
posibil să urmezi și studii su
perioare fără să părăsești pro
fesia pe care ai îndrăgit-o, dar 
există o singură facultate de 
textile : la Iași. Are specializă
rile filatură-țesătorie, cursuri 
de zi. cinci ani. și tricotaje-con- 
fecții. cursuri de zi. 4 ani și ju
mătate. Soluția este să urmezi 
cursurile la zi. Nu știm însă 
dacă dorești asta. Noi îți- co
municăm totuși disciplinele 
concurs : _*
de analiză matematică, 
geometria 
și trigonometrie, scris. fizică 
(mecanică. fizica moleculară, 
căldură și electricitate) sau, la 
alegere, o disciplină de specia
litate pentru care poți opta 
din moment ce lucrezi în profil: 
tehnologia filaturii, tehnologia 
țesăturii, scris.

' La Zalău se

de 
algebra și elemente 

scris, 
plană și in spațiu,

LUCREȚIA LUSTIG

DE LA PIETROASELE
Documentele arheologice scoa

se Ja lumină în ultima vreme 
dovedesc din ce în ce mai clar 
că stăpînirea romană în seco
lul al IV-lea. în vremea Iui 
Constantin cel Mare, nu s-a li
mitat doar Ia o fîșie. restrinsă. 
îngustă, din apropierea Dunării, 
ci este vorba despre o reînca
drare în Imperiu a unui spațiu 
larg ce cuprinde Banatul. Olte
nia și o bună parte a Munte
niei. în acest sens pledează nu
meroasele tezaure monetare ro
mane din secolul al IV-lea des
coperite în Banat, mai multe 
decît în toate celelalte provin
cii romane, la care se adaugă 
alte descoperiri arheologice. 
Printre acestea se înscriu și 
cele făcute la Pietroasele, jud. 

. Buzău, unde in anul 1837 
descoperise faimosul 
compus din piese de 
noscut cu numele de 
cu pui".

Pe teritoriul comunei ___
sele, încă Alexandru Odobescu 
descoperise o fortificație cu zi
duri de piatră, despre care pre
supunea că a fost construită de 
romani. Cercetările efectuate în 
ultimii ani sub conducerea lui 
Gheorghe Diacbnu au stabilit 
că este vorba despre un mare 
castru roman, cu puternice zi
duri de piatră.

In campania de săpături a a- 
cestui an. de curînd încheiată, 
s-au descoperit termele (băile) 
castrului. Ele sînt situate la 400 
m spre est de castru și s-au do
vedit a fi un impunător . edifi
ciu, prevăzut cu palestră (sală 
de gimnastică) și hipocaust (în
călzire cu aer cald) ce măsoară 
50 m lungime și 30 m lățime. 
La construirea ,lui s-a folosit 
piatră și cărămidă legată cu 
mortar, iar pavimentele au fost 
lucrate din cărămizi și marmu
ră. Toate cele arătate dovedesc 
că ne găsim în prezența unor 
terme de mari dimensiuni, con
struite după canonul edificiilor 
romane de acest gen și care 
pot rivaliza.. sub toate aspecte
le, cu cele ridicate în oricare 
parte a Imperiului Roman.

se 
tezaur 

aur cu- 
„•Cloșca

Pietroa-

In ruinele băilor romane de 
la Pietroasele s-a descoperit și 
o cărămidă cu inscripție. Din 
păcate ea este fragmentară, dar 
s-a putut stabili că este vorba 
despre legiunea a Xl-a Claudiâ 
Pia Fidelis, care a participat la 
construirea edificiului ferme
lor. Se știe că unități din a- 
ceastă trupă au fost aduse aici 
între anii 101 și 105 și au fost 
retrase apoi în sudul Dunării 
de către împăratul Hadrian. 
Iată însă că descoperirea foar
te recentă “* 
termelor de 
plauzibilă 
unități din 
fost trimise . _ ,
mijlocul secolului al IV-lea. pe 
vremea lui Constantin cel Mare 
și a urmașilor săi. Nu poate fi 
însă cu totul exclusă nici posi
bilitatea utilizării unor materia
le de construcții mai vechi. Si
gur rămîne faptul că această 
unitate militară romană a par
ticipat la construirea castrului, 
ceea ce are. o importanță isto
rică deosebită.

Tot în acest an a fost desco
perită și necropola romană de 
la Pietroasele în care s-au gă
sit arme și obiecte caracteristi
ce pentru secolul al IV-lea. Ves
tigii din aceeași perioadă au 
fost scoase la iveală atît în pe
rimetrul castrului. cît și al ter
melor, ceea ce face foarte plau
zibilă ipoteza după care atit 
castrul cît și anexele sale sînt 
de datat pe la mijlocul secolu
lui al IV-lea, coincizînd cu ac
țiunea lui Constantin cel Mare 
de a realipi la Imperiu o parte 
a fostelor teritorii romane si
tuate la nordul Dunării. Teri
toriul respectiv va fi apărat de 
acea fortificație cunoscută sub 
numele de „Brazda Iui Novac" 
ori „Troian". Eă se compune 
dintr-un val de pămînt și un 
șanț. în porțiunile mai bine 
păstrate valul mai măsoară încă 
și astăzi 3 m înălțime, iar a- 
dîncimea șanțului este de peste 
3 m. Fortificația pornește de la 
Dunăre. în apropiere de Drobe-

de Ion Horațiu Crișan

făcută în clădirea 
la Pietroasele face 

ipoteza după care 
această legiune au 
în aceeași .zonă, la

ta-Turnu Severin, identificată 
fiind Ia Hinovâ (județul Me
hedinți) îndreptîndu-se de-a 
lungul Olteniei spre est. limi- 
tind zona de dealuri de cimpie. 
Ajungînd pe teritoriul Craiovei 
de azi. fortificația se îndreaptă 
spre Olt (identificată fiind in 
hotarele mai multor localită*M
din județele Dolj. Olt și Ar
geș), întretăindu-se cu acel 
limes transalutanus pentru a se 
îndrepta apoi spre est. Ea va 
trece pe la nord de Tîrgșor și 
prin orașul Ploiești pentru a 
ajunge la Mizil, de unde nu mai 
poate fi reperată. Extremitatea 
de Ost a fortificației se regă
sește la sud de Brăila.

Castrul de la Pietroasele este, 
după părerea conducătorului să
păturilor. de pus îri legătură 
cu marele sistem de fortificații 
despre care am vorbit și, în 
consecință, acesta trebuie datat 
în a doua jumătate a' secolului 
ai IV-lea cînd s-au ridicat cas
trul și termele și cînd se da
tează necropola descoperită la 
Pietroasele.

Descoperirile monetare și ar
heologice făcute în ultima vre
me. printre care la loc de frunte 
se situează cele de la Pietroa
sele, au implicații istorice deo
sebit de importante vizînd pro
blema romanizării dăco-geților 
și implicit pe cea a formării 
limbii și poporului român. Se 
dovedește în acest fel că stă
pînirea romană la nordul Du
nării n-a durat doar pînă la 
retragerea aureliană și în limi
tele Daciei traiane. Un spațiu 
larg nord-dunărean va fi rea- 
nexat la Imperiu în epoca con- 
stantiniană. alimentînd și am- 
plificînd romanitatea de la nor
dul fluviului, integrînd organic 
aceste zone în lumea romană 
pînă în Secolul al VII-lea. Se 
justifică în acest fel și se ex
plică și mai limpede de ce ro
mânii, urmașii autohtonilor a- 
cestor meleaguri, vor fi singurii 
care au păstrat numele de ro
mani și vorbesc o frumoasă lim- j 

bă latină.

0 amplă manifestare 
internațională desfășurată

sub semnul colaborării economice cu toate țările lumii
Inaugurată, după cum se știe, 

cu 10 zile în urmă, cea de-a 
IV-a ediție a TIB și-a închis 
ieri porțile. Manifestarea s-a 
desfășurat sub o generoasă de
viză — ..Colaborarea economică 
cu toate țările lumii pentru 
progres social și pace pe pla
neta noastră" — semnificativ 
întărită prin însăși prezența 
secretarului general al partidu
lui nostru și președintele țârii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
momentul inaugural. Și perma
nent demonstrată de-a lungul 
zilelor tîrgului.

Mai întîi de toate, chiar de 
oferta românească., care se do
vedește ‘mai capabilă ca oricind 
să susțină practic, concret, do
rința noastră de colaborare eco
nomică cu toate țările lumii.

Materializînd o gîndire teh
nică originală, industria noastră 
de utilaj petrolier ocupă de 
mai bine de un deceniu locuri 
fruntașe pe plan mondial (locul 
III ca volum al producției și 
locul II ca volum al exportului), 
acest " .........................................
vrat 
lumii 
două 
tale de adîncime de foraj (7100 
metri în Europa — R.D. Ger
mană și 5 100 metri în America 
de Sud — Argentina). Recor
duri care, desigur, nu vor sta 
mult timp în picioare, de vreme 
ce tirgul ne-a arătat un nou tip 
de instalație de foraj, F 500 
DEWL, capabilă să foreze pină 
la adîncimi de 10 000 metri și 
care, mai mult decît atît, relevă

tip de instalații fiind li- 
în circa 60 de țări ale 
și reușind să stabilească 
din recordurile continen-

continuă tradițiile oțelarilor
J J

efortul de permanentă înnoire 
în scopul menținerii în vîrlul 
piramidei, în acest domeniu. O 
aceeași tendință spre înnoire, 
prin diversificarea produselor și 
ridicarea nivelului tehnic, 
în scopul creșterii competitivi
tății, pe o piață mondială tot 
mai dinamică, o dovedește și 
un alt sector, avînd la fel de 
bune tradiții dacă ne gîndim 
că peste 200 000 din produsele 
sale — tractoarele — lucrează in 
86 de țări din toate continentele 
lumii.

Dar tîrgul ne-a relevat nu 
numai o industrie românească 
în măsură să mențină terenul 
cîștigat în sectoarele cu tradiție, 
ci și una capabilă să depășească 
statutul de outsider în sectoare 
noi, specifice tehnicilor de virf. 
Să ne 
numai 
ediție, 
unelte 
sau la 
cui aproape ca la niște unicate. 
Acum, la cea de-a patra ediție, 
ele au ocupat suprafețe impor
tante, demonstrînd că se în
scriu ferm în tendința manifes
tată pe plan mondial în aceste 
domenii : o puternică diversifi
care și specializare.

Ca o expresie a diversificării 
formelor de colaborare și coo
perare economică pe care ie 
promovează țara noastră am 
putut întîlni pentru prima dată 
la actuala ediție a TIB — aia- 
turi de numeroase produse rea
lizate prin cooperare între în
treprinderi românești și între
prinderi din țări socialiste sau 
firme din țări capitaliste dez
voltate — primele rezultate ale 
unor societăți mixte de produc
ție înființate în România : un 
grup terminal pentru echipa
mentele de calcul, fabricat de

amintim că în urmă cu 
doi ani, la precedenta 
priveam la mașinile- 
cu comandă numerică 

produsele tehnicii de cal

Societatea „Romcontrol Data" ; 
o serie de stimulatoare cardiace 
implantabile în standul „Ela- 
rom" ; diverse tipuri de reduc- 
.toare de puteri și cu utilizări 
variate, prezentate de Societa
tea „Reșița — Renk“.

Ca un reflex al politicii noas
tre statornice de colaborare cu 
toate țările lumii, au fost pre
zente la cea de-a IV-a ediție a 
TIB peste 1 000 de firme din 23 
de țări ale Europei, Asiei și 
celor două Americi. Din țari 
socialiste cu care avem ample 
legături economice în continuă 
dezvoltare. Dintr-o îndepărtat^® 
țară în curs de dezvoltare cnd^H 
America de Sud — Columbia — 
a cărei prezență exprimă inte
resul mereu crescînd al Româ
niei socialiste pentru amplifica
rea relațiilor în toate domeniile 
cu țările în curs de dezvoltare. 
Din numeroase țări capitaliste 
dezvoltate, reprezentate, aici, la 
București, prin firme de avan
gardă în sectoarele care au tă
cut obiectul tîrgului, ca expresie 
a considerației și interesului de 
care se bucură dezvoltarea ac
celerată a industriei românești, 
după cum declarau numeroși 
reprezentanți ai acestora, șl 
trebuie spus că primele rezul
tate ale tîrgului, concretizate in 
importante tranzacții de export
import, reciproc avantajoase, 
sînt de natură să justifice spe
ranțele cu care au venit la ac
tuala ediție a TIB toți partici- 
panții. Dar, dincolo de aceasta, 
tîrgul a fost și va rămîne în 
succesiunea manifestărilor sale 
ca un important instrument de 
cunoaștere reciprocă, de apro
piere între popoare, de amplă 
colaborare pentru progres social 
și pace pe planeta noastră.

Cazul in sine ridică serioase probleme atit în fața conducerii 
întreprinderii, căreia ii aparține maistrul Ghiță Sidor, cît și co
legilor săi de muncă. La cei 26 de ani ai săi, maistrului Ghiță 
Sidor i se încredințează o muncă de mare responsabilitate profe
sională și socială : controlul și îndrumarea activității la diferite 
puncte de lucru ale EC.I.F. Jiana. Și tocmai cel care este pus 
să prevină comiterea unor acte de indisciplină, investit cu func
ția de educator, este primul care încalcă principiile pe care a 
fost pus să le apere. Mai mult, cind este prins in culpă, ii este 
teamă să dea socoteală de faptele săvîrșite incercînd să inducă 
în eroare organele de anchetă. Indiscutabil, semnalmentele parti
culare ale acelui om se rezumă Ia : abuz, iresponsabilitate, ne
cinste... Semnalmente pe care legile noastre le sancționează ca 
atare.

ION D. CUCU

Am lucrat la Cimpia Tur- 
zii. Hunedoara și Galați, dar 
asta nu m-a scutit de emo
ții cind a fost vorba să pun 
in funcțiune primul cuptor 
de oțel din Zalău, spune 
maistrul oțelar Gheorghe 
Mureșan. Cu o zi înainte nu 
eram încă sigur că lucrurile 
vor merge ca la carte. Dar, 
in dimineața iui 13 mai 1973, 
am aprins focul. Pregăteam 
prima șarjă din istoria Să
lajului. Eram singurul oțelar 
calificat. Singur in tot ora
șul. singur in tot județul. 
După cîteva zile centrala a 
mai trimis un om din Hu
nedoara, pe loan Stoica. Apoi 
încă șase oțelari de la Tir- 
goviște. Un an mai tîrziu, au 
mai sosit 20 de băieți, califi
cați timp de șase luni tot în 
Tirgoviște. Aceștia au fost

de fapt primii oțelari sălă- 
jeni. In momentul de față Za- 
lăul numără douăzeci și șap
te de oțelari. (loan Stoica s-a 
reîntors la Hunedoara), O 
mină de oameni tineri, o e- 
chipâ sudată, călită, condusă 
de omul care a trăit de unul 
singur clipa aceea, ziua a- 
ceea in care simți că inau
gurezi ceva deosebit de im
portant, că deschizi larg o 
poartă in timp.

— De doi ani de zile de 
cind sint aici, declară oțelarul 
Gherasim Pisek, nu țin minte 
să fi rebutat cineva dintre 
noi vreo șarjă. Meritul nu 
este, desigur, numai al meu, 
sau al lui Ilieș Iosif, de la 
cuptorul 2, sau al maistrului 
Mureșan, ci al tuturor. Al 
fiecăruia în parte. Douăzeci 
și șapte de bărbați tineri

care nu se sfiesc să-și mă
soare hărnicia și orgoliul pro
fesiei cu bărbații Reșiței, Hu
nedoarei sau Galațiului. Prin 
ei există și devine acea parte 
— modestă, dar indispensa
bilă parte — din oțelul țării. 
Toți douăzeci și șapte fac 
parte din colectivul între
prinderii de armături indus
triale din fontă și oțel. De Ia 
ei începe aproape întregul 
flux productiv al noii între
prinderi. Un început care 
păstrează — subințeleasă — 
experiența oțelarilor reșițeni 
și hunedoreni, pionieratul 
făcut cu o indubitabilă ma
turitate al oțelarilor din Tîr- 
goviște.

CALIFICAREA
(Urmare din pag. I)

PAVEL PERFIL

VIRGIL SIMION

NOILOR CADRE

Asigurarea de accidente 
și variantele acesteia

Printre formele de asigurare pe 
care ADAS le pune la îndemî- 
na cetățenilor se află și „Asigu
rarea de accidente", practicabilă 
în mai multe variante.

Asigurarea de accidente poate 
fi contractată de orice persoană 
în vîrstă de la 16 ani împliniți, in
diferent de profesie șl de locul de 
muncă. Persoanele care realizea
ză venituri din muncă proprie 
pot încheia asigurări de la vîrsta 
de 14 ani. Dintre evenimentele 
neprevăzute pentru urmările că
rora, în caz de vătămări corpo
rale, ADAS plătește sumele a-

sigurate, amintim : lovirea, căde
rea, alunecarea, prăbușirea de te
ren, explozia, trăsnetul, electro
cutarea. arsura, accidentele pro
duse de funcționarea sau folosirea 
mașinilor, instrumentelor, scule
lor sau armelor, cele întîmplate 
ca urmare a circulației mijloace
lor de transport sau din cauza 
accidentelor întîm.plate acestora 
etc.

Asigurarea de accidente se poa
te contracta în următoarele va
riante :

e Asigurarea de accidente pen
tru sume asigurate fixe, totale de

15 000 de lei, se contractează pe 
durate de 3 sau 6 luni, sau pe du
rate constituind multiplul acesto
ra. pînă la 2 ani.

Pe aceeași perioadă se pot în
cheia și două sau trei asigurări 
pentru sume fixe.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume asigurate convenite se 
contractează pe durate de la 1 an 
la 5 ani, la alegerea cetățenilor.

Primele se pot achita și în rate.
Primele de plată, la ambele 

forme de asigurare, se stabilesc 
în funcție de mărimea sumei pen
tru care solicitantul dorește să se 
asigure, de profesia și felul uni
tății în care acesta lucrează, pre
cum și de durata contractului (de 
exemplu : la asigurarea pentru 
sume fixe, primele de plată re
prezintă, de regulă, 12 sau 15 lei 
pe 3 ori 6 luni ; la asigurarea 
pentru sume convenite, primele 
de plată reprezintă, de regulă, în
tre 1,60 și 4 lei pe an, pentru fie

care 1 000 de lei din suma asigu
rată).
• Asigurarea familială de acci

dente cuprinde, pe lingă asigura
tul principal și pe soțul (soția) 
acestuia, precum și pe toți copiii, 
indiferent de numărul lor, în 
vîrstă de 5 pină la 16 ani, la sume 
asigurate totale de 15 000 lei pen
tru fiecare persoană.

Prima de plată pentru o durată 
a asigurării de 3 luni este de 25 
lei. pentru toate persoanele cu
prinse în asigurare.

• Asigurarea de accidente „Tu
rist" este recomandată pe timpul 
unor deplasări ce se fac în diver
se ocazii, cu durata de pînă 'la 
o lună. Această asigurare cuprin
de atît cazurile de accidente ale 
asiguratului, cît și cele de dete
riorare sau distrugere a bunuri
lor casnice și gospodărești ale a- 
cestuia lăsate la domiciliu sau 
luate în deplasare.

Sumele asigurate sînt între 
15 000 de lei și 40 000 de lei ‘pen
tru cazurile de vătămări corpora
le (în funcție de natura acciden
tului) și de 20 000 de lei pentru 
pagubele la bunurile gospodărești.

La această asigurare, care se 
contractează pe o perioadă de 
o lună, prima de plată este de 
15 lei.

★

La toate felurile de asigurări 
de accidente, în cazurile de inva
liditate permanentă parțială, ca 
urmare a accidentelor cuprinse în 
asigurare, suma cuvenită în ra
port cu gradul de invaliditate per
manentă stabilit se majorează cu 
25%, în limita sumei asigurate 
pentru invaliditate permanentă 
totală.

Asigurările de accidente pentru 
sume fixe, pentru sume conveni
te și cele familiale oferă și avan
tajul cuprinderii în asigurare a

bunurilor casnice și gospodărești, 
pentru o sumă asigurată de 5 000 
de lei de fiecare poliță, fără vreo 
plată de primă suplimentară.

★
Ținînd seama de numeroasele 

împrejurări în care se pot produ
ce accidentele, de gama largă a 
riscurilor acoperite și de costul 
avantajos al asigurărilor, reco
mandăm tuturor cetățenilor con
tractarea uneia sau a mai multor 
asigurări din cele prezentate, care 
garantează acoperirea consecin
țelor financiare ale accidentelor 
ori a celor rezultate ca urmare a 
pagubelor produse la bunurile din 
gospodărie.

Pentru încheierea asigurărilor 
vă puteți adresa responsabililor 
cu asigurările din organizațiile so
cialiste, agențiilor și inspectorilor 
de asigurare, cooperativelor de 
credit, cooperativelor de consum 
sau, direct, oricărei unități 
ADAS.

tori și cadre tehnice. în afara 
celor care se pregătesc prin 
rețeaua școlară, avem mii de 
tineri incluși în cursuri de 
scurtă durată, deschise în în
treprinderile cu același profil 
și cu cele mai bune condiții de 
instruire. Așa de pildă, „Elec- 
troaparataj“ București califică 
în jur de 600 de muncitori 
pentru întreprinderea de orga
ne de asamblare de la Rm. 
Sărat și întreprinderea de re
lee din Mediaș; Uzina de unel
te și scule din Brașov pregă
tește forța de muncă necesară 
unei întreprinderi similare din 
Alba Iulia ; întreprinderile ,.E- 
lectrocontact" Botoșani și „Ce
ramica" Turda răspund de ca
lificarea tinerilor destinați în
treprinderii de izolatori din. 
Botoșani etc. Pînă la începe
rea producției în noile unități, 
absolvenții cursurilor de califi
care la locul de muncă urmea
ză mai departe un program de 
specializare fie în întreprinderea 
unde s-au calificat, fie în alte 
întreprinderi ale centralei sau 
ministerului pentru a dobindi. 
cu adevărat, o competentă pro
fesională înaltă.

— Cum se adaptează conți
nutul programelor de învăță- 
mînt La specificul, la tehnolo-: 
gia în continuă modernizare a 
unităților industriale ?

— Fiecare întreprindere î-t

elaborează acum singură pro
grama pentru fiecare meserie 
și materie în parte, fără a mai 
fi nevoie să le vizeze direcția 
noastră din minister. Ba mai 
mult, ele diferă de la secție la 
secție și de la atelier la ate
lier. punind accentul pe parti
cularitățile tehnice și profesio
nale de la fiecare loc de mun
că. Obiectele de studiu s-au 
restrîns la cele de strictă spe
cialitate. Astfel, absolvenților 
treptei I ai liceelor de profil 
Ii se predă : utilaje și tehnolo
gia meseriei., desen tehnic a- 
plicativ. organizarea producției 
și legislația muncii și protecția 
muncii, așadar, discipline în 
general noi. deosebit de actua
le. Pentru tinerii care provin 
din liceele real-umaniste s-a 
introdus în plus desenul tehnic 
complet, cu un număr de ore 
de trei ori mai mare decît la 
prima categorie de cursanți 
Programele insistă, trebuie să 
insiste. în mai mare măsură în 
aceste condiții pe modul 
exploatare ’ • •
utilajelor, 
produselor 
zare a 
Cursurile 
scurtă
acest fel mai mult de nevoile 
producției complexe, de exi
gențele activității industriale 
moderne și, fără îndoială, vor 
asigura o mai bună pregătire 
tinerilor cursanți.

_ -------- de
întreținere a 

calității 
organ i- 
muncâ.

de

controlul 
și ■ buna 

locului de
de calificare 

durată se apropie în
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Adunarea festivă
consacrată Zilei Armatei
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•‘ekin Marele miting SESIUNEA COMITETULUI
INTERNAȚIONAL PENTRU

Conferință arabă la nivel înalt

din Piața Tien An Men
Agenția China Nouă 

Yiează că un milion de 
soane au participat în 
imiaza zilei de 24 octombrie la 
m mare miting care a avut 
oc în Piața Tien An Men din 
Pekin.

La miting au luat parte tova
rășul Hua Kuo-fen, președinte- 
e Comitetului Central al Parti- 
lului Comunist Chinez, premie- 
ul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze și președintele Comisi- 
‘î militare a C.C. al P.C. Chi- 
îez. alți conducători de partid 
ii de stat chinezi.

Cu acest prilej a rostit o 
:uvîntare U De, membru al Bi- 
oului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, prim-secretar al Comi- 
etului ’ ' ”
idului 
edinte 
ionar 
iău, U 
entanții organizațiilor de par- 
;id, de stat și ai armatei. ai 
nuncitorilor, țăranilor, soldați- 
or și oamenilor din alte dome- 
îii de activitate din capitală, 
>oporul chinez salută cu căldu- 
ă și sprijină cu fermitate re- 
oluția din 7 octombrie 1976 a 
\C. al Partidului Comunist 
'hinez cu privire la numirea 
ovarâșului Hua Kuo-fen ca 
jreședinte al Comitetului Cen- 
ral al Partidului Comunist 
■hinez și președinte al Comisi
ei militare a C.C. al P. C. 
’hinez.
U De a relevat, de asemenea, 

atisfacția oamenilor muncii de 
oate naționalitățile pentru ma- 
ea victorie obținută de partid 
>rin zdrobirea grupului 
>artinic Uan Hun-uen. 
hun-ciao. Cian Cin și Iao Uen- 
uan.

Vorbitorul a arătat că în timp 
e președintele Mao era grav

infor- 
per- 

după-

municipal Pekin al Par- 
Comunist Chinez și pre- 
al Comitetului Revolu- 
municipal. In cuvintul 
De a arătat că repre-

anti- 
Cian

bolnav și după ce a încetat din 
viață, grupul antipartinic al 
lui Uan Hun-uen, Cian Ciun- 
ciao. Cian Cin și Iao Uen-iuan 
a căutat să se folosească de si
tuația creată și a încercat să 
uzurpe conducerea de frunte a 
partidului și statului. Ei au 
complotat și conspirat pentru a 
răsturna un mare număr de to
varăși conducători din partid, 
guvern și armată, la nivel cen
tral și local, au încercat să 
scindeze Partidul Comunist Chi
nez, s-au angajat in activități 
de capitulaționism și trădare 
națională.

Vorbitorul a arătat că tovară
șul Hua Kuo-fen a fost ales de 
președintele Mao însuși ca suc
cesor al său. Președintele Mao 
personal l-a propus pe 
Kuo-fen pentru funcțiile 
prim-vicepreședinte al 
tetului Central 
munist Chinez 
Consiliului de 
1976.

Tn încheiere, 
liniat necesitatea unirii și 
strinse a poporului chinez 
jurul Comitetului Central 
partidului, in frunte cu 
ședințele Hua Kuo-fen. pentru 
înfăptuirea operei președintelui 
Mao Tzedun.

Au luat, de asemenea, cuvin
tul reprezentanți ai muncitori
lor. țăranilor, soldaților și gărzi
lor roșii din capitala R.P. Chi
neze.

Marele miting, arată agenția 
China Nouă — care a fost trar 
mis in direct de către p< 
turile de radio și televiziune 
tot cuprinsul tării — a demoi 
trat voința de nezdruncinat 
hotărirea poporului chinez 
a se uni in jurul Comitetului 
Central al P.C. Chinez, in frun
te cu președintele Hua Kuo-fen.

SECURITATE Șl COOPERARE 
ÎN EUROPA

TINERETUL LUMII

Hua 
de 

Corni- 
al Partidului Co

și premier al 
Stat in aprilie

vorbitorul a sub-

Cooperative agricole 
pentru tinerii ivorieni 

CORESPONDENȚĂ DIN ABIDJAN

Numeroși tineri ivorieni, care, 
u cițiva ani in urmă, neavind 
lte posibilități, părăsiseră sate- 
î, plecînd spre orașe in căuta- 
ea unui loc de muncă, se re- 
îtorc acum pentru a cultiva 
oile terenuri redate agricultu- 
ii ca urmare a vastelor acțiuni 
itreprinse in acest scop pe plan 
ațional.
Pentru a pune capăt exodului 

ural, mai ales in rindurile ti- 
eretului, și pentru a stimula 
eîntoarcerea celor plecați

La Bruxelles, s-a încheiat 
sesiunea Comitetului inter
național pentru securitate și 
cooperare in Europa, la care 
au participat reprezentanți ai 
opiniei publice din 22 de țări 
europene, intre care și Româ
nia. și delegați din partea 
a 12 organizații internațio
nale. Participanții au exami
nat o serie de aspecte le
gate de participarea organi
zațiilor obștești și a cercu
rilor largi ale opiniei pu
blice din țările europene la 
eforturile pentru transpune
rea integral in viață a pre
vederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa.

Potrivit agenției U.P-I., in ca
drul Conferinței Ia nivel înalt 
de la Cairo a fost aprobat pla
nul elaborat la Riad cu privire 
la restabilirea păcii in Liban. 
Aprobarea, precizează agenția, 
a fost anunțată la trei ore 
după începerea lucrărilor reu
niunii.

Un comunicat al conferinței, 
menționează agenția citată, in
formează că măsurile stabilite 
in capitala saudită au fost apro
bate de toți participanții. cu ex
cepția Irakului, fără insă a fur
niza detalii privind poziția adop
tată de acest stat.

Comunicatul arată, totodată, 
că. in unanimitate s-a hotărit 
examinarea actualei situații din 
sudul Libanului și înscrierea pe 
ordinea de zi a unui nou punct:

Tirgul internațional al cărții de la Belgrad
La Bel© naugurat,

luni. tn interna
țional a mai im-
Dortantâ

ducția tuturor editurilor țării 
noastre.

Un loc central il ocupă litera
tura social-politică. reprezentată 
de lucrările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ..România pe drumul 
construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate". Sint. de 
asemenea, prezentate volume re
feritoare la relațiile 
nale ale României.

examinarea situației din terito
riile ocupate de Israel, relevă 
agenția U.P.I.

Acordul de încetare a focului, 
intrat in vigoare cu cinci zile 
in urmă, a fost respectat în cea 
mai mare parte a țării, în cursul 
zilei de luni, și pentru prima 
oară, după luni de zile, pe stră
zile Beirutului traficul s-a in
tensificat, relatează corespon
dentul agenției Reuter. Cetățe
nii capitalei libaneze încep să 
fie încrezători in această nouă 
încetare a focului, cea de-a 55-a 
de la începutul conflictului.

Un purtător de cuvint al for
țelor arabe aflate în Liban a 
anunțat că au existat foarte pu
ține încălcări ale acordului. Lo
cuitorii din districtul Shyiah din 
sectorul de vest al Beirutului, o 
zonă in care s-au dat lupte 
grele în lunile trecute, au afir
mat că luni au avut loc doar 
tiruri izolate, de-a lungul liniei 
de confruntare.

Se anunță, totodată, menține
rea stării de tensiune în sudul 
țării, unde. potrivit agenției 
Reuter, forțele falangiste exer
cită presiuni asupra localității 
Bint Jbail. Orașul a fost bom
bardat in cîteva reprize de la 
intrarea in vigoare a acordului 
de incetare a focului.

• A fost aprobat planul elaborat la Riad • Un nou punct pe ordinea 
de zi : examinarea situației din teritoriile ocupate de Israel • în 
Liban - tiruri izolate • In sudul țârii se menține starea de tensiune.

Un tinar african a 
ucis și mai mulți alții au fost 
răniți luni de către poliția 
regimului rasist sud-african 
care a deschis focul asupra 
grupurilor de manifestanți 
din Guguletu, unul din ora
șele africane din Peninsula 
Cap. Un purtător de cuvint 
al poliției a declarat că la 
manifestație au luat parte o 
mie de tineri și adulți. Po
lițiștii au deschis focul în 
mai multe rinduri, arcstînd 
totodată 12 persoane. în fo
tografie, aspect de la de
monstrația din orașul Cape
town.

Noi demiteri
în Tailanda

Pentru o politică de pace, 
colaborare și cooperare

interna țio-

din pro-

Ger- 
redus 
pre- 

al a- 
Yvon

REDUCERE A EFECTIVELOR 
ARMATE FRANCEZE DIN R.F.G.

LA WASHINGTON
Friedman, laureat al

ecuatorial de 51,6

Condamnare ferma a 
regimului de la Pretoria 

PROIECT DE REZOLUȚIE 
ADOPTAT LA O.N.U.

Trei înalți funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe ai 
Tailandei au fost înlăturați din 
posturile lor, fiind considerați 
necorespunzători orientării ac
tualului regim militar de la 
Bangkok, scrie agenția Associa
ted Press.

Duminică, s-a confirmat ofi
cial la Bangkok demiterea mi
nistrului adjunct al afacerilor 
externe, Anand Panyarachun, 
care a fost principalul negocia
tor tailandez în tratativele cu 
privire la retragerea forțelor 
militare americane din Tailan-

Numeroase personalități politice britanice și membri ai parlamen
tului, participanți la conferința „NATO - ESTE TIMPUL SA I SE 
PUNĂ CAPĂT", se pronunță pentru lichidarea blocurilor militare 

și statornicirea de relații între statele lumii pe principii noi

La Londra a avut loc o con
ferință sub deviza „N.A.T.O. — 
este timpul să i se pună capăt", 
in cadrul căreia numeroase per
sonalități politice britanice și 
membri ai celor două camere ale 
parlamentului au cerut lichida
rea blocurilor militare și stator
nicirea între toate țările a unor 
relații așezate pe principii noi — 
egalitatea în drepturi, respecta
rea suveranității și independen
ței. neamestecul in treburile in
terne. ..în loc de confruntare, 
țgrile trebuie să-și bazeze poli
tica lor pe principiile păcii, co
laborării și cooperării" — a de
clarat lordul Fenner Brockway.

Ei au subliniat totodată că tre-

buie lichidate bazele militare 
străine de pe teritoriul britanic 
și, in primul rînd, bazele nu
cleare, care nu oferă țării nici 
un fel de securitate, ci doar ii 
pun in pericol existența. în ace
lași timp, vorbitorii au arătat că 
este necesar ca Marea Britanie. 
care trece prin serioase dificul
tăți economice, să promoveze o 
politică de reducere a cheltuie
lilor destinate înarmărilor și să 
folosească în scopuri pașnice re
sursele astfel eliberate. După 
părerea vorbitorilor, o asemenea 
politică ar însemna și o contri
buție la procesul dezarmării ge
nerale, în primul rînd al dezar
mării nucleare.

Manifestări dedicate Zilei Armatei
• La Moscova, goneralul-ma- 

ior Gheorghe Dinculescu, ata
șatul militar, aero și naval al 
țării noastre, s-a întilnit cu mi
litari din divizia de gardă „Da- 
manskaia" și cu ofițeri elevi ai 
Academiei Militare de ingineri 
de aviație „Jukovski". Au fost 
evocate semnificația actului is
toric din august 1944, drumul de 
luptă al armatei române 
războiul antihitlerist, frăția 
arme româno-sovietică. aspecte 
ale activității militarilor 
mâni.

in 
de

Comitetul pentru problemele 
coloniale al Adunării Generale 
a adoptat un proiect de rezolu
ție la punctul „Activitățile e- 
conomice străine și alte intere
se care împiedică aplicarea De- 
clarației asupra acordării inde
pendenți țârilor și popoarelor 
coloniale ir. Rhodesia. Namibia 
fi in toate celelalte teritorii a- 
fla:e sub dominația colonială și 
eforturile de eliminare a discri
minării rasiale in sudul Afri-

Rezoluția, supusă dezbaterilor 
de un grup de 33 de state și 
aprobată de comitet cu 102 vo
turi. intre care și al României, 
9 contra și 19 abțineri, condam
nă cu fermitate colaborarea 
dintre Africa de Sud și toate 
țările care continuă sâ acorde 
regimnlni apartheidului echipa-

• EFECTIVUL ARMATEI 
de uscat franceze din 
mania federală va fi 
la 53 000 de oameni, a 
cizat ministrul francez 
parării naționale, 
Bourges. în cursul unei con
ferințe de presă ținute după 
convorbirile avute cu colegul 
său vest-german, Georg 
Leber.

Acest efectiv, scrie agen
ția France Presse, va fi re
dus in cursul anului viitor cu 
9 750 de oameni.

Pămintului, relatează agenția 
TASS.

„Saliut-5“ continuă ~ evoluția 
pe o orbită avînd următorii pa
rametri : distanța maximă de la 
suprafața Terrei — 272 km, dis
tanța minimă — 259 km, perioa
da inițială de rotație — 89,6 mi
nute, iar înclinația orbitei față 
de planul 
grade.

XCS2U.U.W apar...^.— 
ment nuclear fi militar.

Astăzi este sărbătoarea națională a Austriei. Imagine din capitala 
țării - Viena

MIRCEA S. IONESCU
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ate, guvernul ivorian pune, in 
ltimul timp, la dispoziția tine- 
klor, suprafețe de teren pe care 
ceștia le lucrează cu sprijin 
Icordat de stat în cooperative 
Ie producție, specifice culturi- 
br din zonele respective.

O primă „cooperativă de tine- 
pt" a luat, recent, ființă la 
llemni, in subprefectura Alepe, 
înde 40 de tineri originari din 
pgiune au fost instalați pe un 
eren de 250 de hectare, din 
are 160 sînt rezervate culturii 
Palmierilor de ulei.

De atunci, numărul acestor

nimbului. arahidelor. orezului 
și creșterea păsărilor. Exemple 
de acest fel mai sint...

Această politică de stabiliza
re. sub diverse forme, a tineri
lor pe ogoare și in plantații, 
dusă cu consecvență de guver
nul ivorian. se integrează in 
programele naționale ale Coas
tei de Fildeș pentru propășirea 
multilaterală a țării și pentru 
continua creștere a bunăstării 
întregului popor.

Expediție în „Triunghiul morții"
O zonă de 80 mile pătrate, situată in Marea 

Caraibilor, intre Cuba. Bahamas și Bermude, 
iși datorează supranumele de „Triunghi al 
morții- datorită misterioaselor dispariții ale 
unor nare sau avioane aflate in acest perime
tru. tn 1946 aici și-au pierdut urma 12 avioane 
dintr-o escadrilă americană, iar puțin mai tir- 
ziv. două vapoare plecate in căutarea eventua- 
lilor supraviețuitori. Cazurile de acest gen sint 
insă mult mai numeroase. Și straniu, in nici 
unul nu s-au putut stabili cauzele. în curînd o 
expediție științifică italiană va încerca să dez
lege această enigmă.

Cimpanzeii prevestitori 
ai seismelor ?

Cimpanzeii se comportă intr-un mod cu totul 
neobișnuit înaintea producerii unor mișcări se
ismice. afirmă un grup de specialiști americani. 
Animalele devin mai active, mai agitate, re
nunță la eschibițiile aeriene și stau mai mult 
la sol unde, se pare, se simt mai in siguranță.

Au reușit să scape
Infracțiunile sint o afacere rentabilă 

Marea Britanie. după cum o dovedesc o serie 
de date publicate luni de revista britanică 
.Security Gazette" și preluate de agenția U- 
nited Press International. Intr-un studiu anual

în

încetarea cursei inarmărilor

i lichidarea subdezvoltării

„Ne pronunțăm cu hotărîre pentru înfăptuirea 
concretă a măsurilor de dezarmare, și in primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru ca uriașele 
cheltuieli care apasă greu pe umerii popoarelor să 
fie îndreptate spre dezvoltarea economico-socialâ, 
ca minunatele cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane să fie puse in slujba progresului, civili
zației, bunăstării și fericirii tuturor națiunilor".

NICOLAE CEAUSESCU
ubdezvoltare și înarmare. Două probleme vitale 
care confruntă omenirea și care trebuie soluțio
nate cit mai curînd posibil. Tabloul lumii con
temporane, cu mutațiile sale dinamice, oferă 
date concludente de natură să exercite îndem
nuri realiste Ia adoptarea unor măsuri efective,

concrete, constructive pentru instaurarea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale — ca cerințe de prim ordin 
ale acesteia, așezarea relațiilor dintre state pe noi baze, co
respunzător realităților contemporane, lichidarea subdezvol
tării, încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării, în 
primul rînd a celei nucleare. Realizarea unor pași in direcția 
edificării unor raporturi de schimb echitabile, sporirea preo
cupărilor internaționale pentru eradicarea fenomenelor nega
tive, consecințe ale politicii de dominație, corelată cu înfăp
tuirea, cu eforturile perseverente îndreptate spre dezarmare 
— urmate de rezultate palpabile — în domeniul scoaterii 
armelor și armamentelor din arsenalul „instrumentelor de 
lucru ale statelor", sînt două din condițiile ce se eer a fi

întemeiat pe cifrele furnizate de poliție, re
vista arată că in 1975 răufăcătorii din Anglia 
au reușit să scape neprinși cu 171,4 milioane 
dolari. însă aceasta nu reprezintă decit ,.o 
mică fracțiune din sumele vaste“ pierdute in 
urma altor furturi și fraude nedetectate sau 
nedeclarate, precizează revista.

DEMONSTRAȚIA DE LA 
NEWCASTLE

• MIȘCAREA PENTRU PACE 
a femeilor din Marea Britanie 
a organizat duminică după-amia- 
ză in orașul Newcastle o demon
strație, la care au participat 
peste 10 000 persoane. După opi
nia observatorilor, aceasta a 
fost cea mai mare manifestație 
a Mișcării pentru 
lor organizată pe 
tanic.

APRECIERI
• Milton 

Premiului Nobel pentru econo
mie în acest an, a apreciat că 
principala cauză a inflației in 
Statele Unite o reprezintă exce
sul cheltuielilor publice.

Pentru ameliorarea situației 
financiare a S.U.A., savantul a- 
merican a sugerat o diminuare 
uniformă cu zece Ia sută a tu
turor capitolelor bugetare în ur
mătorii doi ani fiscali, paralel cu 
o reducere a impozitelor.

• într-o mare unitate din 
garnizoana Pekin a avut loc o 
adunare festivă, in cursul că
reia au luat cuvintul Cen Sien- 
da. comisarul politic al unității 
respective, și colonel loan Du- 
beșteanu, atașatul militar, aero 
și naval al României la Pekin. 
Vorbitorii au subliniat glorioa
sele tradiții de luptă ale arma
tei române. Au fost relevate, 
în continuare, prietenia și co
laborarea multilaterală dintre 
popoarele român și chinez.

• Ambasadorul României la 
Budapesta. Victor Bolojan. și 
colonel Ion Pușcaș. atașatul 
nostru militar, au depus o co
roană de flori la mormintele 
eroilor români din cimitirul 
Rakosliget din Budapesta, in 
memoria celor peste 42 000 de 
soldați și ofițeri români care 
și-au jertfit viața pentru eli
berarea Ungariei de sub domi
nația fascismului.

• Intr-o unitate din garni
zoana Praga a fost organizată 
o adunare festiva, cu care pri
lej a fost prezentată viața și 
activitatea militarilor români.

• în saloanele ambasadei din 
Washington, a avut loc o gală 
de filme documentare militare. 
A fost, de asemenea, organizată 
o fotoexpoziție cu aspecte din 
viața și activitatea militarilor 
români.

• în capitala Siriei, atașatul 
militar, aero și naval, colonelul 
Marin Screscu. a 
Clubul ofițerilor o 
fotografii și o gală 
mânești.

e La Stockholm , ____
fost organizate expoziții de 
tografii și <Je carte militară

organizat Ia 
expoziție de 
de filme ro-
și Tokio

CUTREMURE IN

Limba literară in Italia
Majoritatea italienilor se exprimă, in rela

țiile lor familiale, in dialect — relevă o an
chetă ale cărei rezultate sini date publicității 
la Roma Se menționează astfel că numai un 
sfert din populația țării folosește limba lite
rară, in vreme ce altă treime utilizează deo
potrivă ambele modalități de exprimare.

de

Supraviețuitorul din Pacific
Vn Californian în virstă de 28 de ani 

Bruce Collins — care, la bordul unei bărci 
salvare, s-a aflat in derivă pe apele Oceanului
Pacific timp de o lună, a fost salvat duminică. 
El a supraviețuit datorită unei mici rezerve 
de apă potabilă, dar fără nici un fel de ali
mente. Alte două persoane, aflate în aceeași 
barcă, au încetat din viață la 19 și 21 octom
brie. Ei se numărau printre pasagerii iahtului 
cu pinze „Spirit", scufundat in timpul unei 
furtuni, la 27 septembrie. Gărzile de coastă 
americane au precizat că Collins se află „intr-o 
stare surprinzător de bună".

aplicate in vederea făuririi unei lumi mai bune și mai drepte, 
care să corespundă aspirațiilor legitime ale tuturor popoare
lor la o viață demnă, liberă și prosperă.

Imaginile pe care le intilnim pe meridianele Terrei, reali
tatea îngrijorătoare, uneori contradictorie, cheamă la rațiune 
și acțiuni ferme, menite a salva tot ceea ce a creat geniul 
uman in decursul ascensiunii sale de pericolul autodistru
gerii. pentru convertirea cursei înarmărilor, intr-o cursă a 
dezvoltării armonioase a tuturor națiunilor, astfel incit toți 
fiii planetei să se poată împlini potrivit drepturilor legitime 
înscrise in recunoscute documente de valoare universală.

Preocupați tot mai mult de efectele accentuării decalajelor 
economice și sociale, care împart lumea in țări bogate și 
sărace, specialiști in diverse ramuri ale sociologiei, demo
grafiei, politologiei, studiind dinamica lumii contemporane, 
sursele umane și materiale, pericolul perpetuării relațiilor 
economice și politice anacronice, acumulările crescinde de 
arme — din cele mai perfecționate — caracterul dăunător al 
teoriilor intemeiate pe „echilibrul teroarei“. au început să emită 
o serie de concluzii din care rezultă intercondiționarea celor 
două probleme. In acest sens, merită a fi menționate cite va 
aspecte. După cum se știe, actuala situație economică și 
socială a statelor in curs de dezvoltare iși are originea in 
starea de dominație și exploatare la care, in unele cazuri 
secole de-a rîndul, au fost supuse popoarele acestor țări, 
bogățiile lor naționale. în prezent, peste 25 de state obțin 
o valoare a produsului național brut pe locuitor sub 100 de 
dolari. Două treimi din populația planetei trăiesc în țări in 
curs de dezvoltare realizind mai puțin de o treime din pro
dusul social mondial. Și lanțul comparațiilor ar putea con
tinua. Nu de exemple și comparații se duce lipsă. Proble
mele care se ridică — foarte complexe — se referă însă la 
modalitățile concrete pe care popoarele — tot mai conștiente 
de importanța rolului, răspunderii care Ie revin — pot și 
trebuie să acționeze pentru a determina cercurile politice să 
adopte hotăriri in deplin acord cu cerințele vieții, cu inte
resele de viitor ale întregii umanități.

In soluționarea acestei complicate problematici. România 
socialistă pornește de la analiza faptului că înarmările, chel
tuielile militare, cursa spre acumularea unor noi și tot mai 
perfecționate mijloace de distrugere incalculabile, prin con
secințele lor nefaste pe toate planurile — politic, economic, 
financiar, social, material — afectează grav viața internațio
nală, reprezintă o povară tot mai greu de suportat pentru 
toate statele și popoarele. Este clar că, între cursa înarmări
lor și dezvoltarea armonioasă a tuturor națiunilor lumii 
există un strîns raport de interdependență, o intercondițio-
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pace a femei- 
pămîntul bri-

MAI MULTE 
ȚÂRI ALE LUMII

• O SERIE de patru seisme 
au fost resimțite, duminică sea
ra, în localitatea franceză Meu- 
beuge și in regiunea învecinată 
din nordul Franței. Un cutre
mur avînd intensitatea de 3,5 
gratie pe scara Richter s-a pro
dus și in regiunea belgiană 
Mons.

Și in regiunea centrală a Alas
ka! a fost înregistrat duminică 
un cutremur de pămint de in
tensitatea 4,8 pe scara Richter.

Un puternic cutremur a fost 
înregistrat luni și în Finlanda, a 
anunțat Institutul seismologie 
Universității din Helsinki.

EVOLUȚIA STAȚIEI 
„SALIUT-5“

Pînă luni, 25 octombrie, 
15,00 (ora Moscovei), 
a

al

ora 
., ,,Saliut-5‘* 

efectuat 2005 rotații în jurul

SARCINI PENTRU TINERETUL 
ANGOLEZ

• LUlND CUVINTUL în 
cadrul Plenarei C.C. al Miș
cării Populare pentru Eli
berarea Angolei, Agostinho 
Neto, președintele M.P.L.A., 
președintele Republicii Popu
lare Angola, a evidențiat ne 
cesitatea întăririi capaci
tății defensive a țării, a pre
gătirii cadrelor politice și 
întăririi muncii educative 
în rindurile tineretului.

REALES PREȘEDINTE 
AL PARTIDULUI DREPTĂȚII 

DIN TURCIA
• PRIMUL MINISTRU AL 

TURCIEI, Suleyman Demirel, a 
fost reales, duminică seara, în 
funcția de președinte al Parti
dului Dreptății. Un număr de 
1 358 dintre cei 1376 delegați 
participant! Ia Congresul parti
dului, ce se desfășoară, începînd 
de joi, la Ankara, au votat în 
favoarea candidaturii sale.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

nare reciprocă. Acest raport se manifestă, printre altele, prin 
faptul că~ sporirea cheltuielilor militare frinează dezvoltarea 
economică și socială a statelor, reprezintă o barieră in calea 
lichidării subdezvoltării, a marilor decalaje economice. In 
același timp, reducerea alocațiilor militare este de natură să 
intensifice procesul dezvoltării in toate țările, cu precădere 
în cele rămase in urmă. După cum se știe, cheltuielile mili
tare, destinate distrugerii, au atins cote fără precedent, fon
durile cheltuite in aceste scopuri au fost estimate la 300 
miliarde de dolari in cursul anului trecut, sumă care raportată 
la populația mondială revenea cite 75 dolari pe locuitor al 
Terrei, echivalind cu venitul mediu înregistrat în 25 de state 
dintre cele mai sărace, în care trăiește un sfert din omenire.

Sacul fără fund al înarmărilor înghite, totodată, uriașe re
surse materiale, exercită o puternică presiune asupra mate
riilor prime, a resurselor energetice ale planetei noastre, și 
așa limitate. Potrivit statisticilor, armamentele sînt printre 
cele mai mari consumatoare de materii prime și combustibili.

Cursa înarmărilor atrage, de asemenea, din sectoarele pro
ductive ale industriei, tehnologiei și științei contingente uriașe 
de forță de muncă evaluate la 100 milioane de oameni. In 
timp ce pe întinse arii geografice, unde trăiesc două treimi 
din populația Terrei, milioane de oameni cad victime foame
tei, subnutriției, analfabetismului, bolilor și celorlalte conse
cințe ale stării de înapoiere economică și socială, acestea pu- 
nîndu-și puternic amprenta asupra vieții popoarelor din zeci
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au 
fo- 

. w _____________ro
mânească, infățișînd imagini 
din viața și activitatea milita
rilor noștri.

Un nou experiment

P& rr
Brațul telescopic al modulului 

de amartizare al sondei spațiale 
americane „Viking-II" va încer
ca, astăzi, efectuarea unei noi 
prelevări de sol marțian, care va 
fi examinat în minilaboratoarele 
sondei. Experiența urmărește 
identificarea unor eventuale 
forme de viață biologică pe „pla
neta roșie". în acest scop, bra
țul telescopic va încerca înlă
turarea unei roci din apropierea 
lander-ului și colectarea mostrei 
de sol de sub această rocă, a- 
preciindu-se că există șanse spo
rite de existență a unei forme 
de viață într-.un loc aflat la a- 
dăpostul efectelor distructive ale 
razelor cosmice. Pentru succesul 
operațiunii — apreciază experții 
Centrului spațial din Pasadena 
— va trebui ca ea să se desfă
șoare în cel mai scurt timp po
sibil, astfel ca eventualele bac
terii sau alte forme de viață din 
mostra de sol să nu fie distruse 
în timpul transportării acesteia 
de la locul de recoltare de sub 
roca marțiană pină în minilabo- 
ratorul modulului.

și zeci de state ale lumii, jumătate din totalul oamenilor de 
știință și inginerilor ocupați în cercetare-dezvoltare și apro
ximativ două cincimi din fondurile alocate în acest scop pe 
plan mondial iau calea laboratoarelor și uzinelor care lu
crează în scopuri militare.

înarmările provoacă distorsiuni în dezvoltarea economică a 
tuturor statelor, alimentează inflația și dezechilibrele în ba
lanțele de plăți, ridică bariere artificiale în drumul schim
bului de tehnologie, contribuie la poluarea planetei, la per
turbarea echilibrului ecologic. Ferm convinsă de necesitatea 
înfăptuirii unor măsuri reale în domeniul dezarmării, Româ
nia socialistă a avansat numeroase propuneri, a acționat și 
acționează permanent pentru scoaterea din impas a tratative
lor privind dezarmarea, se pronunță energic pentru conver
tirea uriașelor cheltuieli militare în fonduri de dezvoltare 
economico-socială. Cum este firesc, o importantă sursă pentru 
eliminarea decalajelor o poat^ constitui transferarea sumelor 
care se irosesc pentru înarmarea in capitole de dezvoltare 
economică, în special pentru favorizarea statelor rămase în 
urmă. Specialiștii Națiunilor Unite au calculat că numai cu 
13—15 procente din cheltuielile militare, dacă ar fi alocate 
unui asemenea scop, țările în curs de dezvoltare și-ar putea 
spori de 3—1 ori greutatea specifică în cadrul producției in
dustriale mondiale, pînă către anul 2 000. în acest sens, țara 
noastră a avansat propunerea constituirii unui Fond de dez
voltare al O.N.U. a cărui principală sursă de alimentare să 
fie fondurile destinate în prezent înarmărilor.

Așa cum rezultă din analiza situației politice mondiale, în 
prezent cînd forțe tot mai puternice cer adîncirea proceselor 
pozitive de pe arena internațională, visul simbolic dintot- 
deauna al oamenilor de a transforma săbiile în fiare de plug 
poate deveni o realitate. înfăptuirea unei asemenea năzuințe 
nobile impune acțiuni hotărite din partea tuturor forțelor 
înaintate — inclusiv a tineretului — pentru a elibera ome
nirea de coșmarul războiului atomic, pentru a exclude cu 
desăvîrșire forța și amenințarea cu forța din viața interna
țională, și a instaura o nouă ordine economică și politică 
mondială. în cadrul căreia, toate națiunile să se poată dez
volta liber și suveran, pe calea progresului, democrației și 
înțelegerii internaționale.

IOAN TIMOFTE
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